
015006Art. PALESTRA ESAGONALE YOUNG

ø 230 x h 209 cm. HIC max cm: 209ø 580  cm. 3 - 11

YoungLINEA:

I Sverige levereras dessa ställningar 
idag med lärkträ i stommar. Paneler 

är som standard målad kryssfaner 
men finns också som PE paneler.

Multi-funktion hexagonal gym, idealisk för grupplek och fysisk aktivitet. Det stora 
utbudet erbjuder olika aktiviteter: klättringsnät h 210 cm; vertikalspalier h 210 
cm; ; dubbel horisontell bar h 90/200 cm; klättra rep h 210 cm; hög dragkrok h 
200 cm. Stödkonstruktionen är tillverkad av dubbelbladigt trä med motsatta 
sektioner 90x90 mm med avrundade hörn, träelementen lyfts upp från marken 
och ansluts till marken med hjälp av galvaniserade stålfästen. Strålarna, stolparna 
och abborre består av Ø 33 mm rör i galvaniserat och målat stål för utomhusbruk. 
Repet är gjord av färgat syntetiskt material med en inre stålkärna. Allt genom 
bultar är inbäddade i träet och utrustad med ett skyddande polyetenlock.
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Energia termica da fonti rinnovabili

Legno a Km. zero

Energia elettrica da fonti rinnovabili

Materiali riciclati e riciclabili

Vernici a base d’acqua
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515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:

www.legnolandia.com
Scheda Illustrata

Con questo
articolo eviti:



RAW MATERIALS AT KM 
ZERO
det är det virke som vi 
härleder från de certifierade 
skogarna av de frittulianska 
dolomiterna som är föremål 
för kontrollerad 
provtagning, gör
skillnaden jämfört med 
producenter som använder 
råmaterial som 
transporteras på väg från 
Skandinavien eller andra 
exotiska länder med 
därmed koldioxidförorening.

I respekt för naturen såg vi till att organiserar en produktionscykel i vår fabrik som kan 
cirkulera endast ren energi, för att få den från förnybara naturliga källor. I våra skogar 
och i deras avseenden har vi funnit den formel som gör det möjligt för oss att bevara 
miljöbalansen genom att minska koldioxidutsläppen: den ökända koldioxiden. 
Legnolandia undviker skadliga utsläpp av 515 ton koldioxid varje år tack vare fem 
viktiga sparelement, som alla tävlar för sin del vid slutresultatet.

Den termiska 
energin

RAW 
MATERIAL
S AT KM 
ZERO

ELEKTRICITET 

ÅTERVINNING

VATTENBASERADE 
Färger

Den termiska energin 
som vi konsumerar i våra 
produktionsprocesser 
erhålls från en modern 
biomassanläggning som 
matas av trä som härrör 
från bearbetningsavfall.
Förbränningen av woody 
biomassa stänger en 
naturlig cykel som inte 
ökar koncentrationen av 
koldioxid i atmosfären
(växthuseffekt). Detta gör 
skillnaden med 
användningen av fossila 
bränslen, till exempel kol, 
gas eller diesel, vilket frigör 
koldioxid som lagrats i 
växtvävnader för flera år 
sedan tillsammans med 
andra föroreningar som 
kväveoxider, svavel och 
fina partiklar.

ELEKTRICITET 
som vi härleder från 
vattenkraftverk som finns på 
vårt kommunala territorium, 
med en total minskning av 
skadliga utsläpp, gör 
skillnaden med de realiteter 
som är kopplade till ett 
nationellt nätverk av växter 
som drivs med fossila 
bränslen, är objektivt 
verkliga källor till 
miljöförorening.

Den återvinning 
vi stöder använder 
nästan helt återvunnet 
och återvinningsbart 
material som 
polyeten, stål, trä och 
gummi, gör skillnaden 
med dem som inte gör 
samma val.

VATTENBASERADE 
Färger
som vi använder för att 
färga våra produkter, 
gör skillnaden med de 
tillverkare som 
använder syntetiska 
färger och emaljer med 
betydande skadliga 
utsläpp.
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www.legnolandia.com

Legnolandia
aderisce al
forum Weisstanne
www.weisstanne.info

I nostri legnami utilizzati,
Abete Bianco e Pino,
crescono in boschi
controllati e certificati.

Siamo associati alla
Federazione Europea
Industria giochi per parco.

Siamo associati
a Edilegno Arredo
Associazione
Federlegno.

Certificazione secondo
i  Sistemi di Qualità
UNI EN ISO 9001 e
Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001
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La nostra filosofia per l’ambiente




